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หนังสือมอบฉันทะ [แบบ ข.] (แบบก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
 

 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

 เขียนที.่........................................................................ 
  

      วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.......................... 
 

(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................สญัชาติ.........................อยูบ้่านเลขที.่....................  
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.......................................................
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์............................. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท        จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................................หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................................เสยีง ดงันี ้: 

หุ้นสามญั..............................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................เสยีง 
(3) 1.          ขอมอบฉนัทะให้...........................................................................อาย.ุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี ...................... 

ถนน..................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต................................................
จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์.................................................. หรือ 
        2.          ขอมอบฉนัทะให้คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค อาย ุ78 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 12 หมูท่ี่ 13 แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทววีฒันา
กรุงเทพมหานคร 10170 ผู้ เป็นกรรมการอิสระ และมิได้มีสว่นได้เสยีใดๆ ในทกุวาระท่ีก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า 
เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2557 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 
เวลา 10.30 น. ณ ห้องโลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
            

 
 
คณุหญิงเสริมศรี 
 
 
 
 บนุนาค อาย ุ78 ปี อยูบ้่านเลขที่ 12 หมูท่ี่ 13 แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 101 

 หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีเ้ป็นไปตาม “ แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.” ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าเป็นผู้ก าหนดไว้ในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  
เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใช้ตัง้แตว่นัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2550 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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  (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้: 
 

วาระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณา 
       และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ 
       ทกุประการ ตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน 
       ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

วาระท่ี 1    พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 
                 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2557 

    

วาระที่ 2    พิจารณาและอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 295,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 1,395,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,100,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีย่งั
ไมไ่ด้จ าหนา่ยจ านวน 295,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที ่

                  ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้พจิารณาอนมุตักิารแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุ
จดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

    

วาระท่ี 3    พิจารณาและอนมุตักิารออกและการขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไมเ่กิน 
275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยการ
จดัสรรในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และมีราคาใช้สทิธิ 4.00 บาทตอ่หุ้น     

  

  

วาระท่ี 4    พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 275,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 
1,100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
1,375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
จ านวน 275,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  

                 1.00 บาท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิ
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจด
ทะเบียนให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ด้วย 

    

วาระท่ี 5    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หุ้น ซึง่มมีลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที ่1 
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วาระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณา 
       และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ 
       ทกุประการ ตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน 
       ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

วาระท่ี 6    พิจารณาและอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3.  
                 วา่ด้วยวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก  
                 1 ข้อ เป็น ข้อ (55) เพื่อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที่บริษัทฯ  
                 อาจจะขยายในอนาคต 

    

วาระท่ี 7    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี     

 
(5)   การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ 

ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชมุ 

มีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื

มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
 

   ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
           (..................................................................)   
 
   
 
 
           ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (..................................................................) 
 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ  1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
  ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท        จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2557  
ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

 
วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 

วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย                                งดออกเสยีง    
 

 

วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย                                งดออกเสยีง    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


